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ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie–Usługi z siedzibą w Warszawie,
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, NIP: 526-25-42-704, REGON: 017301607, Nr KRS: 0000322634,
kapitał zakładowy: 844.885.320,00 zł, wpłacony w całości,
w imieniu której działa: Zakład Północny, 81-859 Sopot, ul. Jana z Kolna 29.
2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE, TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Postanowienia ogólne
2.1.1.

Użyte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określenia oznaczają:
a) SIWZ – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
b) postępowanie – niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na
podstawie SIWZ,
c) Zamawiający – podmiot wskazany w pkt 1 SIWZ,
d) Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo podmiot nieposiadający osobowości
prawnej, który ubiega się o udzielenie zamówienia, złożył ofertę lub zawarł umowę
w sprawie zamówienia.

2.1.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w odniesieniu do całości
przedmiotu zamówienia lub poszczególnych części (zadań), bez podania przyczyn, w tym
również w sytuacji, gdy zostanie złożona tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
2.1.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści SIWZ, w każdym czasie przed
upływem terminu składania ofert. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się
częścią SIWZ i jest wiążąca dla podmiotów biorących udział w postępowaniu. Jeżeli w wyniku
modyfikacji treści SIWZ, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
2.2. Tryb udzielenia zamówienia
2.2.1. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych.
2.2.2. Postępowanie jest prowadzone według zasad określonych w SIWZ.
2.2.3. Pierwszy etap postępowania jest prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego (dalej:
przetarg).
2.2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia drugiego etapu postępowania:
a) w trybie aukcji elektronicznej (dalej: aukcja), w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty
niepodlegającej odrzuceniu,
b) w trybie negocjacji w przypadku złożenia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
2.2.5. Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert złożonych w I etapie postępowania, podejmie decyzję
dotyczącą przeprowadzenia II etapu postępowania. W przypadku podjęcia decyzji pozytywnej,
Zamawiający powiadomi Wykonawców (Wykonawcę) o dopuszczeniu do udziału w II etapie
postępowania w formie zaproszenia (dalej: zaproszenie).
2.2.6. Zaproszenie, w przypadku aukcji, będzie również wskazywać:
a) wynik I etapu postępowania,
b) termin i sposób (zasady) przeprowadzenia aukcji,
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c) wymagania techniczne dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców, w tym parametry
techniczne urządzeń informatycznych niezbędne do wzięcia przez Wykonawcę udziału
w aukcji.
2.2.7. Zaproszenie, w przypadku negocjacji, będzie również wskazywać:
a) miejsce i termin przeprowadzenia negocjacji,
b) przedmiot negocjacji.
2.2.8. Zasady prowadzenia aukcji:
a) Zamawiający wystosuje zaproszenie do wszystkich Wykonawców, którzy po I etapie
postępowania nie zostali wykluczeni z postępowania i których oferty nie zostały odrzucone,
b) ceną wywoławczą dla każdego dopuszczonego Wykonawcy będzie cena netto, jaką
Wykonawca zaoferował w przetargu,
c) oferta składana w toku aukcji nie może być mniej korzystna od oferty złożonej w przetargu,
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do udziału w II etapie
postępowania Wykonawcy, którego oferta zawiera cenę netto wyższą o 20% lub więcej od
wielkości stanowiącej średnią arytmetyczną cen netto wszystkich ofert niepodlegających
odrzuceniu złożonych w przetargu.
2.2.9. Zasady prowadzenia negocjacji:
a) podstawą do prowadzenia negocjacji będzie oferta złożona przez Wykonawcę w przetargu
oraz wzór umowy albo istotne postanowienia umowy wskazane w SIWZ,
b) oferta składana w toku negocjacji nie może być mniej korzystna od oferty złożonej
w przetargu.
3.
3.1.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z Wykonaniem przyłącza
światłowodowego do Podstacji Trakcyjnej Gdynia Cisowa.

3.2. Zakres robót, wymagania techniczne, materiałowe i ilościowe, określają:
a) dokumentacje projektowe – projekt wykonawczy z rysunkami, schematami i przebiegiem
które są dostępne w siedzibie Zamawiającego i udostępni się je w wersji elektronicznej
za pisemną prośbą.
3.3. Zaleca się, celem pozyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty, oceny ryzyka,
trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia,
dokonać przed złożeniem oferty wizji lokalnej terenu budowy. Koszty związane
z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
3.4. Wszystkie materiały niezbędne dla realizacji zadania dostarcza Wykonawca.
3.5. Zastosowane w trakcie realizacji zamówienia materiały posiadać muszą aktualne aprobaty
techniczne oraz certyfikaty lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
atesty Państwowego Zakładu Higieny, orzeczenie w zakresie niepalności dopuszczające do
stosowania w budownictwie i obiektach użyteczności publicznej, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, co potwierdza się w oświadczeniu o jakości materiałów,
którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
3.6. Wytyczne dot. stosowania wymagań ochrony środowiska przez Wykonawcę:
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PKP Energetyka S.A. posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania, obejmujący
zarządzanie środowiskiem, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001, a tym samym
zobowiązana jest do zapobiegania negatywnym wpływom na środowisko naturalne. W związku
z tym, obowiązuje się Wykonawcę do spełnienia wymagań ochrony środowiska w zakresie
dotyczącym przedmiotu umowy.
3.7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie z regulacjami prawnymi
w zakresie ochrony środowiska.
3.8. PKP Energetyka S.A. zastrzega sobie prawo do okresowych kontroli przestrzegania przez
Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska, w zakresie realizacji umowy (do
przeprowadzania kontroli upoważniony jest pracownik ds. ochrony środowiska).
3.9. Wykonawca obowiązany jest przedstawić na żądanie osoby odpowiedzialnej za realizację
danego zamówienia i/lub pracownika ds. ochrony środowiska pisemny dowód potwierdzający
zapoznanie wszystkich osób biorących udział w realizacji zamówienia, bez względu na czas
i jej zakres, z treścią Instrukcji, stanowiącej załącznik nr 6 do Wytycznych.
3.10. PKP Energetyka S.A. zastrzega sobie prawo do ewentualnego wstrzymania wykonywania
świadczonego zamówienia, bez odszkodowania, jeżeli zostanie stwierdzone rażące naruszenie
przepisów ochrony środowiska lub postanowień określonych w „Wytycznych dot. stosowania
wymagań ochrony środowiska przez Wykonawcę” w związku z realizacją zamówienia.
3.11. W uzasadnionych przypadkach PKP Energetyka S.A. może odstąpić od umowy z winy
Wykonawcy z uwagi na rażące naruszenie przepisów ochrony środowiska.
3.12. Kary wynikające z nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska przez Wykonawcę, ponosi
Wykonawca, a w sytuacji gdy kara zostanie nałożona bezpośrednio na PKP Energetyka S.A.
Wykonawca zwróci jej równowartość powiększoną o ewentualne koszty postępowania.
3.13. Strony ustalają, iż wytwórcą odpadów w całości w umowie, powstałych w wyniku realizowanego
zamówienia jest Wykonawca.
3.14. O wystąpieniu awarii środowiskowej należy niezwłocznie powiadomić Dyrektora Zakładu Spółki
na terenie którego realizowane jest zamówienie: Jan Mumot tel. 58 742-02-02 oraz pracownika
ds. ochrony środowiska Bożena Chylińska tel. 58 742-02-02.
3.15. Wykonawca, jako wytwórca i posiadacz odpadów, zobowiązuje się do postępowania
z odpadami w sposób zgodny z ogólnymi zasadami gospodarki odpadami, w tym do
prowadzenia procesów przetwarzania odpadów w taki sposób, aby procesy te oraz powstające
w ich wyniku odpady nie stwarzały zagrożenia dla środowiska, a także do prowadzenia na
bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji, zgodnie z przepisami ochrony środowiska.
3.16. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska w związku
z realizacją zamówienia.
3.17. W miejscu prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zapewni zbieranie i odbiór
wytworzonych odpadów komunalnych.
3.18. PKP Energetyka S.A. w początkowej fazie prowadzenia robót budowlanych lub danego etapu
robót budowlanych, może sprecyzować z jakich rodzajów odpadów Wykonawca będzie musiał
się rozliczyć po zakończeniu robót.
3.19. Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji:
a) na roboty budowlane – nie może być krótszy niż 24 miesięcy oraz nie może być dłuższy niż
36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego,
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b) na dostarczone i wbudowane materiały i urządzenia, zgodnie z gwarancją producenta,
jednak nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty odbioru.
4.

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE, PRAWO OPCJI

4.1. Zamówienia uzupełniające
4.1.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie
więcej niż 5% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego
samego rodzaju zamówień (dotyczcących przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ).
4.1.2. Udzielenie zamówienia uzupełniającego wymaga przeprowadzenia odrębnego postępowania
w trybie zamówienia z wolnej ręki z Wykonawcą wybranym do realizacji zamówienia
podstawowego (określonego w SIWZ).
4.2. Prawo opcji
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień w ramach prawa opcji.
5.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż do 30 grudnia 2015r.

6.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykażą, że
w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w latach 2014 ÷ 2015 należycie zrealizowali 2
zamówienia o zakresie rzeczowym zbliżonym do przedmiotu zamówienia, o wartości netto
nie mniejszej niż 100.000,00 zł netto każde,
b) dysponują osobami
wyszczególnieniem:

zdolnymi

do

wykonania

zamówienia

zgodnie

z

poniższym

- Kierownik branży teletechnicznej – wymagania: uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz doświadczenie zawodowe na
stanowisku Kierownika robót – min. 2 lat,
c) zapewnienią stały i wykwalifikowany Personel, a w szczególności Kierownika robót. Osoby
uczestniczące w wykonywaniu umowy z ramienia Wykonawcy muszą posiadać: szkolenie
BHP, aktualne kwalifikacje do obsługi maszyn, sprzętu i urządzeń używanych do realizacji
zamówienia, aktualne badania psychofizyczne oraz muszą posiadać zezwolenia na
poruszanie się po terenie kolejowym (PKP).
d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł
e) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich
następstwa, w formie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z sumą
gwarancyjną nie niższą niż 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,
f)

nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 6.2 SIWZ.
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6.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców:

7.

a)

którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne,

b)

którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń wymaganych przez
Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt 8.3 SIWZ,

c)

w stosunku do których otwarto likwidację albo których upadłość ogłoszono,

d)

którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania,

e)

którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.1 SIWZ,

f)

którzy wspólnie ubiegając się o udzielenie zamówienia, nie wyrazili zgody na ponoszenie
solidarnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,

g)

którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali
zamówienia udzielonego im przez Spółkę lub wykonali je z nienależytą starannością,

h)

którzy znajdują się w sporze z Zamawiającym, a spór dotyczy zamówień wykonywanych
przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE
(KONSORCJUM), POLEGANIE ZA ZASOBACH PODMIOTÓW TRZECICH

ZAMÓWIENIA

7.1. Konsorcjum
7.1.1. Zamawiający dopuszcza wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia
(konsorcjum).
7.1.2. Członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia.
7.1.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w toku postępowania albo reprezentowania ich w toku postępowania oraz
do zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
7.1.4. Wobec każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
występować musi brak podstaw do jego wykluczenia z postępowania na podstawie pkt 6.2.a,
6.2.c, 6.2.e oraz 6.2.g–h SIWZ.
7.1.5. Warunki, o których mowa w pkt 6.1.a – 6.1.d SIWZ, Zamawiający uzna za spełnione, jeżeli
zostaną one spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
7.2. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich
Zamawiający nie dopuszcza możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia przez
Wykonawców, którzy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt 6 SIWZ, musieliby polegać na zasobach podmiotów trzecich.
8.

POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Wykonawca, wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki określone w pkt 6.1 SIWZ;
wzór oświadczenia zawiera Załączniki nr 2 do SIWZ,
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b) oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na
podstawie pkt 6.2 SIWZ; wzór oświadczenia zawiera Załączniki nr 4 do SIWZ,
c) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, wzór oświadczenia zawiera Załączniki nr 5 do SIWZ,
d) aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
f)

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

g) wykaz wykonanych z należytą starannością zamówień o zakresie rzeczowym zbliżonym do
przedmiotu zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których roboty budowlane były realizowane;
do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót
budowlanych wystawione przez wskazanych w wykazach odbiorców (np. referencje);
powyższe: wykaz oraz dokumenty muszą potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę
warunku, o którym mowa w pkt 6.1.a SIWZ,
wzór wykazu zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ,
h) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z podaniem informacji
na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania
zamówienia;
do wykazu należy dołączyć decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia
o przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa dla osób wskazanych w
wykazie;
powyższe: wykaz oraz dokumenty muszą potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę
warunku, o którym mowa w pkt 6.1.b SIWZ;
wzór wykazu zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ,
i)

informację banku, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
powyższy dokument musi potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunku, o którym
mowa w pkt 6.1.d SIWZ,
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aktualną polisę potwierdzającą zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za
szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa, w formie umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej;
do polisy należy dołączyć dokument potwierdzający fakt opłacenia – na dzień składania ofert
– wymagalnej składki lub wszystkich wymagalnych rat,
powyższe dokumenty muszą potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunku, o którym
mowa w pkt 6.1.e SIWZ.

8.2. Wykonawca, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego, wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
a) oświadczenie o jakości materiałów;
wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ.
8.3. Jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
dokumenty, o których mowa w:
a) punktach: 8.1.b – 8.1.f SIWZ – składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia,
b) pozostałych literach punktu 8.1 oraz w pkt 8.2 SIWZ – składa co najmniej jeden Wykonawca
spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8.4. Zamawiający jest uprawniony do wezwania Wykonawców, którzy w określonym terminie nie
złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, dokumentów czy pełnomocnictw, albo
którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy
lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba
że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Uzupełnione na wezwanie Zamawiającego oświadczenia
i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych
przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin
ich uzupełnienia.
9.

SPOSÓB POROZUMIEWANIA
W POSTĘPOWANIU

SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO

ORAZ

WYKONAWCÓW

9.1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami w postępowaniu w formie
pisemnej oraz drogą elektroniczną (skan podpisanego pisma).
9.2. Jeżeli Zamawiający bądź Wykonawca porozumiewają się drogą elektroniczną, to każda ze
stron, na żądanie drugiej strony, zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu
otrzymania takiej korespondencji.
9.3. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.
9.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
udziela niezwłocznie wyjaśnień, chyba że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
Zamawiającego na mniej niż 5 dni przed terminem składania ofert lub, wedle uznania
Zamawiającego, wyjaśnienia nie mają wpływu na treść ofert. Zamawiający umieszcza treść
pytania, bez ujawniania jego źródła, oraz treść wyjaśnienia na stronie internetowej Spółki.
9.5. Ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą są:
a) w sprawach przedmiotu zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr EZ11-Ez5-2110/01/115-07-01/15

10

Michał Muszyński tel. kom. 697046672 m.muszynski@pkpenergetyka.pl
b) w sprawach procedury przetargowej:
Artur Milczyński tel. kom. 697041104 a.milczynski@pkpenergetyka.pl
Stanisław Krzemiński tel. kom 697041129 s.krzeminski@pkpenergetyka.pl.
10. WADIUM
10.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w postępowaniu.
11. OFERTA
11.1. Postać oferty
11.1.1. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ,
wraz z załącznikami, o których mowa w pkt 11.1.2 SIWZ.
11.1.2. Do wypełnionego formularza ofertowego Wykonawcy winni załączyć:
a) dokumenty, o których mowa w pkt 8 SIWZ,
11.2. Wymogi formalne oferty, sposób przygotowania oferty
11.2.1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11.2.2. Ofertę składa się w formie pisemnej.
11.2.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym
winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
11.2.4. Oferta powinna być sporządzona z zastosowaniem medium niezmywalnego (np. tuszu,
atramentu, itp.) i musi być czytelna. Poszczególne strony oferty powinny być trwale ze sobą
złączone oraz ponumerowane zgodnie ze spisem treści, który powinien stanowić stronę
nr 1.
11.2.5. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii. Dokumenty
złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i
poświadczone za zgodność z oryginałem (podpisane) przez Wykonawcę.
11.2.6. Wszelkie podpisy powinny być złożone w sposób umożliwiający ich identyfikację (np. wraz
z imienną pieczątką osoby podpisującej).
11.2.7. Wszystkie wpisy i poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone
podpisem osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu.
11.2.8. Zaleca się, przy sporządzaniu oferty, wykorzystanie wzorów sporządzonych przez
Zamawiającego. Wykonawca może złożyć ofertę przy wykorzystaniu własnych formularzy,
jednakże muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego.

11.3. Uprawnienia do podpisania oferty, pełnomocnictwa
11.3.1. Wszystkie strony (zawierające treść) dokumentów tworzących ofertę winny być podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu.
11.3.2. Uprawnienie dla osób podpisujących ofertę powinno wynikać z dokumentów złożonych przez
Wykonawcę lub z załączonego pełnomocnictwa.
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11.3.3. Pełnomocnictwo składa się w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
11.3.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają dokument
ustanawiający pełnomocnika Wykonawców, zgodnie z postanowieniemi pkt 7.1.3 SIWZ,
podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców.
11.4. Oferty częściowe, oferty wariantowe
11.4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11.4.2. Każdy Wykonawca może złożyć w postępowaniu (I etap) tylko jedną ofertę, na realizację
całości przedmiotu zamówienia. W razie złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty,
wszystkie te oferty podlegają odrzuceniu.
11.4.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11.5. Opakowanie i oznakowanie ofert
11.5.1. Dokumenty tworzące ofertę winny być złożone w 1 egzemplarzu, w zabezpieczonej przed
otwarciem, nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu).
11.5.2. Na opakowaniu należy umieścić:
a) nazwę i adres miejsca składania ofert: PKP Energetyka S.A. Zakład Północny, 81-859
Sopot, ul. Jana z Kolna 29,
b) oraz napis: „Oferta na Wykonanie przyłącza światłowodowego do Podstacji Trakcyjnej
Gdynia Cisowa”
– nie otwierać przed godziną 11.00, dnia 3 grudnia 2015r.”
11.6. Pozostałe postanowienia dotyczące oferty
11.6.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
11.6.2. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
Wykonawca zastrzega nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być
udostępniane, muszą być one oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część niezłączona
z pozostałymi dokumentami tworzącymi ofertę. Zaleca się, aby dokumenty zawierające
tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale ze sobą złączone. Zgodnie z ww. przepisem przez
tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa powinien
dołączyć pisemne uzasadnienie objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa.
12. CENA OFERTOWA
12.1. Wykonawca jest zobowiązany do podania cen za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami formularza ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
12.2. Wszystkie wartości i ceny muszą być określone w złotych polskich, podawane z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
12.3. Cena ofertowa stanowi wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za realizację całego przedmiotu
zamówienia.
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12.4. Cena ofertowa ryczałtowa wynika ze sporządzonych przez Wykonawcę metodą kalkulacji
szczegółowej Kosztorysów ofertowych opracowanych na podstawie udostępnionych przez
Zamawiającego Przedmiarów robót.
12.5. Wynagrodzenie ryczałtowe za należyte wykonanie przedmiotu zamóweinia obejmuje wszystkie
koszty i składniki wraz z narzutami niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz roboty
nie ujęte w przedmiarze, a wynikające ze sztuki budowlanej i technologii wykonania prac, w tym:
wszystkie koszty Wykonawcy związane z dostawą materiałów budowlanych i urządzeń
niezbędnych do wykonania zamówienia oraz demontażu i utylizacji usuniętych materiałów
budowlanych, zgodnie ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
12.6. Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z tytułu wzrostu cen lub wprowadzenia
nowych podatków.
12.7. Ceny czynności, usług, świadczeń, opłat, ceł, podatków, ubezpieczeń itp., dla których nie
przewidziano pozycji w Przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym będą uważane za objęte
innymi pozycjami kosztorysu ofertowego.
12.8. Jednostkowe ceny pozycji, przyjęte w kosztorysie ofertowym, będą stałe w czasie objętym
umową na realizację zamówienia.
13. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
13.1.

Termin składania ofert upływa o godzinie 11.00, w dniu 3 grudnia 2015r.

13.2.

Oferty należy składać w godzinach 7.00 – 14.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku na
adres Zamawiającego: PKP Energetyka S.A. Zakład Północny, 81-859 Sopot, ul. Jana z Kolna
29, lub bezpośrednio w Sekretariacie III p.

13.3. Zamawiający będzie poświadczał złożenie oferty.
13.4. Oferty nadesłane pocztą lub dostarczone przez posłańca będą zakwalifikowane do
postępowania pod warunkiem ich dostarczenia, w stanie nienaruszonym, nie później niż
w terminie składania ofert, o którym mowa w pkt 13.1 SIWZ do miejsca składania ofert, o którym
mowa w pkt 13.2 SIWZ.
13.5. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz dokona jej
zwrotu bez otwierania.
13.6. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 13.1 SIWZ,
zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno mieć formę
pisemną i zawierać numer oferty ustalony przez Zamawiającego w chwili złożenia oferty, a także
powinno zostać poświadczone przez Zamawiającego.

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
14.1. Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni od upływu terminu
składania ofert. Powyższe dotyczy każdego z etapów postępowania.
14.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym
mowa w pkt 13.1 SIWZ.
14.3. Przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o czas oznaczony, nie dłuższy niż 60 dni.
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14.4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
14.5. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 14.3 SIWZ powoduje wykluczenie wykonawcy
z postępowania.
14.6. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 14.3 SIWZ nie powoduje utraty wadium.
15. BADANIE I OCENA OFERT
15.1. Otwarcie ofert w I etapie postępowania nie jest jawne.
15.2. Niedopuszczalne jest poprawianie, względnie zmiana treści oferty dokonywane przez
Wykonawcę po terminie składania ofert. W ramach I etapu postępowania nie dopuszcza się
również negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą dotyczących złożonej oferty, w tym
zwłaszcza zmiany cen.
15.3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
15.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Wszelkie żądane wyjaśnienia powinny być dostarczone Zamawiającemu
w terminie oznaczonym w wezwaniu do złożenia wyjaśnień. Przekroczenie tego terminu jest
równoznaczne z odmową udzielenia wyjaśnień.
15.5. Zamawiający poprawia w treści oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, uwzględniając konsekwencje rachunkowe dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w
treści tej oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta jest poprawiana.
15.6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 15.5.c SIWZ,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 15.3
SIWZ,
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny, nie będące oczywistymi omyłkami rachunkowymi,
o których mowa w pkt 15.5.b SIWZ,
e) jest nieważna na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.
15.7. Zamawiający może odrzucić ofertę:
a) Wykonawcy, który nie złożył żądanych wyjaśnień, o których mowa w pkt 15.3 SIWZ, albo
jeżeli dokonana ocena tych wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami uprawdopodabnia,
że oferta zawiera rażąco niską cenę,
b) w przypadku, gdy Wykonawca odmówił udzielenia wyjaśnień, o których mowa w pkt 15.4
SIWZ.
15.8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
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15.9. Ocena ofert:
15.9.1. Oceny ofert dokonywać będzie komisja powołana przez Zamawiającego.
15.9.2. Ocenie zostaną poddane jedynie oferty nieodrzucone – ważne.
15.9.3. Ocena ofert będzie wyrażona w punktach. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
15.9.4. Za najkorzystniejszą ofertę dla danego zadania zostanie uznana oferta, która zawiera
najniższą cenę w tym zadaniu.
15.9.5. Kryteria oceny ofert:
wysokość oferowanej ceny netto – współczynnik wagowy – 100%
najniższa zaoferowana cena netto w postępowaniu
Ocena = -------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt
cena netto badanej oferty

15.9.6. W przypadku prowadzenia aukcji (II etap postępowania), obowiązywać będą identyczne
kryteria i zasady oceny ofert jak w I etapie postępowania, przy czym Wykonawcy będą
licytować jedynie cenę netto, a punkty uzyskane w I etapie postępowania, w Kryterium nr
2 (długość oferowanego okresu gwarancji dla przedmiotu zamówienia) zostaną przepisane
do II etapu postępowania.
16. ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA, ZAWARCIE UMOWY
16.1. Zamawiający udzieli zamówienia – z zastrzeżeniem pkt: 16.2 oraz 16.3 SIWZ – Wykonawcy,
który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu.
16.2. Oferta, która uzyskała status najkorzystniejszej podlega zatwierdzeniu przez kierownika
zamówienia.
16.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w odniesieniu do całości
przedmiotu zamówienia, bez podania przyczyn, w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta nie
zostanie zatwierdzona zgodnie z pkt 16.2 SIWZ.
16.4. W przypadku zatwierdzenia najkorzystniej oferty zgodnie z pkt 16.2 SIWZ, tj. po wyborze oferty
najkorzystniejszej, Zamawiający zawiadamia niezwłocznie:
a) Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę – o wyborze jego oferty,
b) pozostałych Wykonawców – że ich oferta nie została wybrana w postępowaniu.
16.5. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na ralizację zamówienia
niezwłocznie po powzięciu wiadomości o dokonanym wyborze Wykonawcy.
16.6. Warunkiem wejścia w życie umowy na realizację zamówienia jest:
a) wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy – do 7 dni od
podpisania umowy,
16.7. W przypadku nie zawarcia umowy przez Wykonawcę, z przyczyny leżącej po stronie
Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
17. WZÓR UMOWY ALBO ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Wzór umowy zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ.
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18. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu środków ochrony prawnej przysługujących
Wykonawcom.
19. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
19.1.

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 8% kwoty brutto złożonej w ofercie, stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ (dalej:
zabezpieczenie).

19.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
19.3. Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiający.
19.4. Koszty zabezpieczenia ponosi Wykonawca.
19.5. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach:
a) w pieniądzu, jako przelew gotówkowy w PLN, na rachunek Zamawiającego w ING Bank
Śląski S.A., nr rachunku 42 1050 0086 1000 0090 9005 1711; na przelewie należy umieścić
informację „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ……………”,
b) w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, jako pisemna gwarancja udzielona
przez bank lub ubezpieczyciela, stanowiącą zabezpieczenie na rzecz Zamawiającego, wraz
z klauzulą o bezwarunkowej wypłacie zabezpieczenia na pierwsze żądanie Zamawiającego;
treść gwarancji podlega uprzedniemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego; zabezpieczenie
winno być wystawione na druku wystawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
19.6. Zabezpieczenie musi być ustanowione najpóźniej w siódmym dniu od dnia podpisania umowy
na realizację zamówienia.
19.7. Brak wniesienia zabezpieczenia w terminie wskazanym w puncie 19.6 SIWZ powoduje
unieważnienie umowy z przyczyn Wykonawcy.
19.8. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą
Zamawiającego, może być tworzone przez potrącenie z należności za częściowo wykonane
zamówienie. W takim przypadku, w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany wnieść
co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie
może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.
19.9. Przekazane Zamawiającemu dokumenty zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji winny
mieć następujące terminy ważności:
a) 100% kwoty zabezpieczenia – ważność do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego
Robót + 30 dni,
19.10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, może dokonać zmiany
formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form wskazanych w pkt 19.5 SIWZ. Zmiana formy
zabezpieczenia winna być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokości.
19.11. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy, na rachunek wskazany przez Wykonawcę.
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19.12. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
19.13. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady
wynosi 30%. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji lub
rękojmi za wady.
20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Sopot, dnia 26 listopada 2015r.
ZATWIERDZAM:
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Załącznik nr 1 SIWZ EZ11-Ez5-2110/01/115-07-01/15

Formularz ofertowy
…………………….……, dnia …………………
…………………………
…………………………
…………………………
(nazwa, adres, e-mail, nr telefonu, fax wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
przedkładany Zamawiającemu – PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie–Usługi z siedzibą
w Warszawie, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, w imieniu której działa: Zakład Północny, 81-859
Sopot, ul. Jana z Kolna 29

My niżej podpisani:
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko osób reprezentujących Wykonawcę)

działając w imieniu:
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………,
(nazwa Wykonawcy)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Wykonanie przyłącza światłowodowego do Podstacji Trakcyjnej Gdynia Cisowa”, po
zapoznaniu się z SIWZ nr EZ11-Ez5-2110/01/115-07-01/15 oraz po uzyskaniu wszelkich informacji
niezbędnych do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie
realizacji zamówienia, niniejszym składamy następującą ofertę:
1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, za następujące wynagrodzenie ryczałtowe:

……………………………………………………………… zł netto,
(słownie: ……………………………………………………………………….……………… zł netto).
powiększoną o należny ……………………% podatek VAT,
tj. za cenę:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr EZ11-Ez5-2110/01/115-07-01/15

18

........................................................................... zł. (brutto)

słownie: ............................................................................................................. zł (brutto).
2.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, wraz z załącznikami do SIWZ, oraz że przyjmujemy
bez zastrzeżeń wymagania zawarte w ich treści i uznajemy się za związanych zawartymi w niej
postanowieniami.

3.

Cena ryczałtowa przedstawiona w niniejszej ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki wraz
z narzutami niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz roboty nie ujęte
w przedmiarze, a wynikające ze sztuki budowlanej i technologii wykonania prac, w tym: wszystkie
koszty związane z dostawą materiałów budowlanych i urządzeń niezbędnych do wykonania
zamówienia oraz demontażu i utylizacji usuniętych materiałów budowlanych, zgodnie ustawą z
dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

4.

Oferowane ceny są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy o roboty budowlane.

5.

Oferowany przez nas termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia faktury, zaś
wystawienie faktury nastąpi nie wcześniej niż po odbiorze robót.

6.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres …………… dni od
upływu terminu składania ofert. Ponadto oświadczamy, że w przypadku przeprowadzenia przez
Zamawiającego II etapu postępowania, będziemy się uważać za związanych złożoną przez nas
w tym etapie ofertą, przez okres …………… dni od upływu terminu składania ofert.

7.

Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na warunkach i w sposób określony w SIWZ.

8.

Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.

9.

Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia z należytą starannością, przy uwzględnieniu
zawodowego charakteru prowadzonej przez nas działalności gospodarczej (art. 355 §2 Kodeksu
cywilnego).

10. Oświadczamy, że przy realizacji przedmiotu zamówienia nie będziemy* / będziemy* korzystać
z podwykonawców;
11. Załączniki do niniejszego formularza ofertowego stanowią:
a) dokumenty, o których mowa w pkt 8 SIWZ,
b) pełnomocnictwa*,
c) Oferta została złożona na ................. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr
................... do nr .................... (łącznie z niniejszym wypełnionym drukiem „Oferta”).
d) Osobą do kontaktu jest Pan/i …………………………………………………………………….... ,
nr tel. ……………………………………………………….. ,
adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………………… ,
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----------------------* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do SIWZ EZ11-Ez5-2110/01/115-07-01/15

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

…………………, dnia …………………………

…………………………
…………………………
…………………………
(nazwa, adres, e-mail, nr telefonu, fax wykonawcy)

My niżej podpisani:
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko osób reprezentujących Wykonawcę)

działając w imieniu:
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………,
(nazwa Wykonawcy)

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
„Wykonanie przyłącza światłowodowego do Podstacji Trakcyjnej Gdynia Cisowa”, o których
mowa w pkt 6.1 SIWZ nr EZ11-Ez5-2110/01/115-07-01/15.

…………………………………………………
(podpisy osób uprawnionych)
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Załącznik nr 4 do SIWZ EZ11-Ez5-2110/01/115-07-01/15

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

…………………, dnia …………………………
…………………………
…………………………
…………………………
(nazwa, adres, e-mail, nr telefonu, fax wykonawcy)

My niżej podpisani:
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko osób reprezentujących Wykonawcę)

działając w imieniu:
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………,
(nazwa Wykonawcy)

oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia pn.:
„Wykonanie przyłącza światłowodowego do Podstacji Trakcyjnej Gdynia Cisowa”, na
podstawie pkt 6.2 SIWZ nr EZ11-Ez5-2110/01/115-07-01/15.

…………………………………………………
(podpisy osób uprawnionych)
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Załącznik nr 5 do SIWZ EZ11-Ez5-2110/01/115-07-01/15

Oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum

…………………, dnia …………………………
…………………………
…………………………
…………………………
(nazwa, adres, e-mail, nr telefonu, fax wykonawcy)

My niżej podpisani:
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko osób reprezentujących Wykonawcę)

działając w imieniu:
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………,
(nazwa Wykonawcy)

oświadczamy, że członkowie ww. konsorcjum, w związku z prowadzonym postępowaniem
o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie przyłącza światłowodowego do Podstacji Trakcyjnej
Gdynia Cisowa”, ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia, zgodnie z postanowieniami pkt 7.1.2 SIWZ nr EZ11-Ez52110/01/115-07-01/15.

…………………………………………………
(podpisy osób uprawnionych)
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Załącznik nr 6 do SIWZ EZ11-Ez5-2110/01/115-07-01/15

Wykaz zrealizowanych robót budowlanych

…………………, dnia …………………………
…………………………
…………………………
…………………………
(nazwa, adres, e-mail, nr telefonu, fax wykonawcy)

My niżej podpisani:
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko osób reprezentujących Wykonawcę)

działając w imieniu:
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………,
(nazwa Wykonawcy)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie przyłącza
światłowodowego do Podstacji Trakcyjnej Gdynia Cisowa” (SIWZ nr EZ11-Ez5-2110/01/115-0701/15), oświadczamy, że zrealizowaliśmy z należytą starannością następujące roboty budowlane:

Lp.

Podmiot, na rzecz którego
realizowane były roboty

Przedmiot robót

Wartość
wykonanych
robót
(w zł netto)

Data
wykonania
robót

Uwagi

W załączeniu przedkładamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie ww. robót.

…………………………………………………
(podpisy osób uprawnionych)
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Załącznik nr 7 do SIWZ EZ11-Ez5-2110/01/115-07-01/15

Wykaz osób
…………………, dnia …………………………
…………………………
…………………………
…………………………
(nazwa, adres, e-mail, nr telefonu, fax wykonawcy)

My niżej podpisani:
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko osób reprezentujących Wykonawcę)

działając w imieniu:
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………,
(nazwa Wykonawcy)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie przyłącza
światłowodowego do Podstacji Trakcyjnej Gdynia Cisowa” (SIWZ nr EZ11-Ez5-2110/01/115-0701/15), oświadczamy, że w realizacji przedmiotowego zamówienia uczestniczyć będą następujące
osoby:

Kwalifikacje zawodowe
Lp.

Imię i nazwisko

(w szczególności: rodzaj uprawnień,
specjalność)

Doświadczenie niezbędne do
wykonania zamówienia

1.
2.

W załączeniu przedkładamy decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia
o przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa dla osób wskazanych w wykazie.

…………………………………………………
(podpisy osób uprawnionych)
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Załącznik nr 8 do SIWZ EZ11-Ez5-2110/01/115-07-01/15

Oświadczenie o jakości materiałów
…………………, dnia …………………………
…………………………
…………………………
…………………………
(nazwa, adres, e-mail, nr telefonu, fax wykonawcy)

My niżej podpisani:
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko osób reprezentujących Wykonawcę)

działając w imieniu:
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………,
(nazwa Wykonawcy)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie przyłącza
światłowodowego do Podstacji Trakcyjnej Gdynia Cisowa” (SIWZ nr EZ11-Ez5-2110/01/115-0701/15), oświadczamy, że na wszystkie zaoferowane i zastosowane materiały i wyroby posiadamy
wymagane, aktualne atesty, certyfikaty zgodności i aprobaty techniczne, atesty Państwowego
Zakładu Higieny, orzeczenia CNBOP w zakresie niepalności, potwierdzające dopuszczenie ich do
stosowania w budownictwie i obiektach użyteczności publicznej oraz spełnienie norm bezpieczeństwa
w zakresie niepalności dopuszczające do stosowania w budownictwie i obiektach użyteczności
publicznej, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
Wymienione dokumenty zobowiązujemy się przekazać Zamawiającemu na każde żądanie oraz do
akceptacji inspektorów nadzoru przed dostawą materiałów i wyrobów na budowę.
Niezależnie od tego wymienione dokumenty (z poświadczeniem kserokopii za zgodność
z oryginałem) zostaną przekazane, z ich wykazem, przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem
gotowości robót do odbioru końcowego.

…………………………………………………
(podpisy osób uprawnionych)

